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डॉ. अख्तर हमीद खान याांचा जन्म 1914 साली भारतातील आग्रा शहरात 
झाला. शकेडो वर्ाांपवूी हे शहर मोगल सम्राट अकबर याची राजधानी 
होती. मोगल बादशहा शाहजहान याने सपु्रससद्ध ताजमहाल याच शहरात 
उभारला. आजही ही वास्त ूततथे ददमाखात उभी आहे. 



अख्तर नेहमी ज्ञानाचा शोध घेत 
असतात. ते ज्ञानी लोकाांचा आदर 
करतात. बघ ना, मी घरच्याघरीच 
उदूू भार्ा, धासमकू ग्रांथ एवढांच 

काय, इांग्रजी भार्ासदु्धा सशकत गेले.  

अम्माजी, आम्हाला मोठां 
करताकरता त ूएवढां सगळां 

कसां केलांस? 
 



या गरीब मुली आणि स्त्रिया, 
श्रीमांत स्त्रियाांपेक्षा वेगळ्या 
आहेत. या स्त्रिया खूप कष्ट 

करतात. पि तयाांनी सशक्षिही 
घेतलां पादहजे असां वाटतां. 



अख्तर हमीद खान याांनी बी.ए. साठी इततहास आणि ततवज्ञान हे ववर्य 
तनवडल.े त ेउत्तम गुि कमावनू पदवीधर झाले. मग तयाांनी इांग्रजी सादहतयात 
मास्टस ूपदवी समळवली. तयानांतर तयाांनी भारतीय नागरी सेवा (I.C.S.) परीक्षा 
ददली आणि तयात प्रथम क्रमाांक समळवला. तयावळेी भारतावर ब्रिदटशाांच े
राज्य होत.े तयाांनी अख्तर याांना सरकारमध्ये उच्च पदाची नोकरी ददली.   

मला अल्लामा मशररकी याांच े
मसु्त्रस्लमाांच्या वचसू्वाच ेसतू्र 

योग्य वाटत.े  

तुम्ही मशररकी याांच ेजुने 
अनयुायी आहात वाटतां.  

 



नांतर, प्रशासकीय अधधकारी असताना अख्तर हमीद खान याांचा 
मशररकी याांच्या ववचाराांबाबत भ्रमतनरास झाला. मसु्लीम 
वस्तयाांमधील दाररद्र्य पाहून अख्तर हेलावले.  



तुम्ही राजीनामा का 
देताय? काय झालां?  

मी माझ ेब्रिदटश सशक्षक आणि अधधकारी याांच्याकडून 
बरांच काही सशकलो. पि आता मला कारागीर आणि 

कष्टकरी याांच्याकडून काही सशकायचांय.  



सर, मी ऐकलांय की तुम्ही 
सरकारमध्ये मोठ्या पदावर काम 
केलांय. आमच्यासारख्या दररद्री 
लोकाांचा तम्हाला काय फायदा?  

खरांय, मी सरकारमध्ये नऊ वर् ू
उच्च पदावर काम केलांय. पि 
गरीबाांना पाहून माझां मन 

द:ुखाने गलबलनू जातां, शरमेने 
अधमेूलां होतां.  

आपि काम करतो तया शासनाच्या धोरिामळेु गरीब लोक नाडले 
जातायत, देशपे्रमी बांडखोराांना अटक होतेय, हे पाहून माझां अांतमनू 
मला छळायचां. लहानपिी, आई मला मसु्लीम नेत ेमोहम्मद ब्रबन 

कासीम आणि खालीद ब्रबन वालीद याांच्या गोष्टी साांगायची. तया ऐकून 
मलाही सत्ता हवीहवीशी वाटू लागली. मग मला कळलां की तो माझा 

भ्रम होता. तया भ्रमातनू मी माझी सटुका केली. 



तुम्ही सलहा-वाचायला सशकलात तरच तुमचां आयषु्य सधुारेल. तुम्ही 
असलगढची प्रससद्ध कुलपे बनवता. तुमची कुलपे साऱ्या भारतात 
वापरतात. तुमची कुलपे उत्तम आणि दटकाऊ आहेत. पि तुम्हा 
सगळ्याांमध्ये एकी हवी. तमु्ही सशकलात, सगळ्याांनी समळून काम 
केलांत तर तुमची स्त्रस्थती नक्की सधुारेल.  



1947 साली अख्तर हमीद खान ददल्लीच्या जासमया समसलया कॉलेजमध्ये 
प्रोफेसर बनले. याच वर्ी भारत ब्रिदटशाांच्या अांमलाखालनू स्वतांत्र झाला. 
फाळिीमळेु 5 लाख मसु्लीम ददल्लीतून पाककस्तानला गेले. 10 लाख दहांद ू
आणि शीख पाककस्तानमधनू ददल्लीला आले. काहीच आठवड्याच ददल्ली 
एक वगेळे शहर बनले.  

कोसमल्ला  



स्वागत. प्रवासात 
काही अडचि तर 

नाही आली? 

तुमचे खूप आभार. काही 
अडचि आली नाही.  

तुमचे आणि तुमच्या कुटुांबाचे 
स्वागत असो. कोसमल्लाच्या 

स्त्रहहक्टोररया कॉलेजचे वप्रस्त्रन्सपल 
झाल्याबद्दल तुमचां असभनांदन.  आभार. आपि थेट 

कॉलेजमध्ये जायचां का?  



पाककस्तानाच्या ग्रामीि भागाची पररस्त्रस्थती सधुारण्यासाठी दोन 
सांस्था स्थापन करण्यात आल्या. तयापकैी एक पस्त्रिम 
पाककस्तानात पेशावर शहरात होती. दसुरी सांस्था पवू ू
पाककस्तानात कोसमल्ला शहरात होती. कोसमल्ला प्रकल्पाांतगतू 
300 गावाांमध्ये काम सरुू झाले.  

ते मला कोसमल्ला 
प्रकल्पाांतगतू उच्च 
प्रसशक्षि घेण्यासाठी 

समसशगन स्टेट 
युतनहहससटूीत पाठवतायत. 

तुला मादहतच आहे, 
कोसमल्ला प्रकल्पाांतगतू 

300 गावाांमध्ये प्रायोधगक 
ततवावर काम सुरू आहे. 
ही गावां शकेडो मैल 

क्षेत्रावर पसरलेली आहेत.  

आशा आहे, कोसमल्ला अकादमीकडून  
बरांच मोठां काम होईल. 



1959 साली अमेररकेहून परतल्यावर अख्तर हमीद खान याांनी कोसमल्ला 
अकादमीत कामास सरुुवात केली. गावाांची स्त्रस्थती सधुारण्यासाठी अकादमीने काही 
अतयावश्यक गोष्टी केल्या: 1. जुनाट कालहयाांची दरुुस्ती करून पािीपरुवठ्यात 

सधुारिा केली. 2. कच्च्या रस्तयाांची दरुुस्ती करून नवीन रस्तहेी बनवले. यामळेु 
शतेकऱ्याांना आपला माल गावातून बाजारापयांत नेिे शक्य झाले.   





कोसमल्लातील गावाांना असांख्य समस्याांना तोंड द्यावे लागत होते. परू, वादळे, 
दषु्काळ, वगेाने वाढिारी लोकसांख्या आणि नष्ट होिारी वपके यामळेु शतेकरी 
गळ्यापयांत कजातू बडुालेले होत.े तयात ते अज्ञानी आणि असशक्षक्षत होते. या 
सगळ्या आहहानातमक पररस्त्रस्थतीत अख्तर हमीद खान कोसमल्ला अकादमीच्या 
सांचालकपदी रुजू झाले. पाककस्तान सरकारने ही अकादमी 1956 साली सरुू 
केली होती.  

अख्तर हमीद खान याांनी सरकारी उच्च पदे नाकारून राजीनामा ददला. नुसते 
तोंडाने हुकूम न सोडता तयाांनी शेतकऱ्याांसोबत स्वत: काम केले आणि 

स्वावलांबनाची सांस्कृती रुजवण्यास मदत करून लोकाांसमोर एक उदाहरि ठेवले.  

रेमन मॅगसेसे परुस्कार 
13 ऑगस्ट 1963 

अख्तर हमीद खान याांना तयाांच्या उतकृष्ट 
कायाूसाठी कफलीवपन्स देशाच्या मतनला 
शहरात रेमन मॅगसेसे परुस्कार देऊन 
सन्मातनत करण्यात येत आहे.  



रेमन मॅगसेसे पुरस्कार, मतनला, कफलीवपन्स  
13 ऑगस्ट 1963 

या परुस्कारासाठी मी आपला खपू 
आभारी आहे. या परुस्कारामळेु 

माझ्या कायाूची ओळख आांतरराष्ट्रीय 
स्तरावर होईल. आपि एवढा आदर 
दाखवल्याबद्दल मी सन्मातनत झालो 

आहे.   



तोवर, म्हिजे 1971 पयांत, 
पािीपुरवठ्यासाठी 250 पोलीस 

ठाण्याांमध्ये थाना सहकारी सांघटना 
स्थापन करण्यात आली. इांडोनेसशया, 
कां बोडडया, नेपाळ, भारत याांसारख्या 
देशाांनी कोसमल्ला प्रकल्पाच्या धतीवर 
आपल्याही देशात प्रकल्प राबवण्याचे 

प्रयत्न केले.  



1971 साली अख्तर हमीद खान याांना पस्त्रिम पाककस्तानला पाठवण्यात आले.  
ततथे दोन वर् ेतयाांनी फैसलाबाद आणि कराची ववद्यापीठात काम केले. नांतर त े
आपला समत्र शोएब सुलतानसोबत पेशावरला गेले आणि ततथे दाऊदझाई 
प्रकल्पावर काम सरुू केले. हा प्रकल्पही कोसमल्ला प्रकल्पाच्या धतीवरच होता.  

शतेकी  
ववद्यापीठ,  
फैसलाबाद 



सर, आम्ही ऐकलांय की तुम्ही उदूू आणि 
इांग्रजीसशवाय बांगाली, पसशयून, अरेब्रबक, 
दहांदी आणि सांस्कृत भार्ाही जािता. 

एवढ्या साऱ्या भार्ा तुम्ही कशा सशकलात?  

मी माझ्या गरजा खूप कमी 
केल्यायत. तयामळेु मला हे 
सशकायला वळे समळतो.  



शोएब सुलतान, नहया सरकारला आपल्या 
कामाचां महत्त्व वाटत नाही. आता पवू ू

पाककस्तान एक नवां राष्ट्र, बाांग्लादेश, बनलांय. 
तयामळेु सरकारला आपली आवश्यकता 

वाटेनाशी झालीय.   



दठकाय. लवकरच आपि वयाची साठी 
गाठू. भरपूर काम केलांय आपि 

आयुष्यभर. आता थोडा आराम करू.  



समसशगन स्टेट 
युतनहहससटूीला काय उत्तर 

पाठविार तुम्ही?  

तसांही इथे मला कचऱ्यागत वागिूक 
समळतेय. तयामुळे समसशगनला जािां 

दहताचां आहे, असां वाटतां.  

ततथे तुम्हाला डहेहलपमेंट स्टडीजच े
प्रोफेसर हे पद देतील. ज्या 

ववर्यात तज्ज्ञ आहात, तोच ववर्य 
सशकवायला साांगतील ततथे.  

खरांय, शफीक. त ूआणि 
आयेशा माझ्यासोबत 
ततथे जाण्याची तयारी 

सरुू करा.  



कोसमल्ला  

पाककस्तान 

पेशावर  

बाांग्लादेश  



समस्टर अख्तर हमीद खान, मला असभमान वाटतोय की 
ग्रामीि भागात आपि केलेल्या अतुलनीय कायाूसाठी 

समसशगन स्टेट युतनहहससूटीकडून आपल्याला सन्माननीय 
डॉक्टरेट प्रदान केली जात आहे. असभनांदन.  

समसशगन 
स्टेट 

युतनहहससटूी 



डॉ. अख्तर हमीद खान दोन वर् ेअमेररकेत सशकवनू कराचीत परतले. वयाची 
60 वर् ेपिू ूझाली तरी तयाांचा उतसाह दटकून होता. बँक ऑफ के्रडडट अँड 
कॉमसचू ेप्रमखु श्रीयतु आगा हसन अबेदी याांनी तयाांच्यासमोर कराचीतील 
ओरांगी भागात एक सेवाभावी हॉस्पीटल आणि शाळा सरुू करण्याचा प्रस्ताव 
ठेवला.  

आगा साहेब, मला ओरांगी भागाचा दौरा 
करण्यासाठी सहा मदहने वेळ द्या. मी 
लोकाांना भेटून तयाांच्या समस्या आणि 
गरजा जािून घेईन. मला वाटतां, लोकाांना 
सांघटीत केलां की तयाांच्या आधथकू समस्या 
सुटू शकतील.  



डॉक्टरसाहेब, कराचीत परतल्यावर 
तुम्हाला कसां वाटतांय?  

हे शहर मला नवखां आहे. मला तयाची 
नीटशी ओळख नाही, पि आता हेच 

माझां घर आहे.  



तुम्हाला मादहतच आहे, 
डॉक्टरसाहेबाांकड ेफक्त एक जुनी 
जीप आहे. तयातूनच त ेदौरा 

करायला जातात. तयाांच्याकड ेना 
कमचूारी आहेत, ना कायाूलय.  

ओरांगीचे लोक स्वावलांबी आहेत. तयाांनी 
घरां, शाळा आणि दवाखाने स्वत:च्या 
दहांमतीवर उभे केलेयत. पि मला तीन 
महत्त्वाचे प्रश्न पडलेयत: 

• या लोकाांच्या कामाची पद्धत काय? 
(ते स्वावलांबनाच्या ततवावर काम 
करतात).  

• मग तयाांच्या समस्या का सुटत 
नाहीत? (कारि ताांब्रत्रकदृष्ट्या तयाांचे 
बाांधकाम कमकुवत आहे. तयामुळे 
ते लवकर खराब होत)े.   

• यासाठी काय करता येईल? तयाांना 
मदत होईल असे ताांब्रत्रक प्रसशक्षि 
कसे देता येईल?  



हा काही सरकारी प्रकल्प 
नाही, ना सरकार याला 

पैसा पुरवतांय. 
ओरांगीमध्ये मला माझे 

अनुभव लागू 
करायचेयत.  

तयानुसार, आधी सांशोधन 
करायला हवां, मग 

अनुभवातून सशकायला 
हवां आणि शेवटी, ते 

इतराांना सशकवायला हवां.  
 





कराचीतील ओरांगी या भागात सवातू जास्त गरीबी आढळते. तेथील 
लोकसांख्या 12 लाखाांपेक्षाही जास्त आहे. ततथे उदूू, पांजाबी, ससांधी, 
बलचुी आणि पश्त ूभावर्क लोक राहातात. बाांग्लादेशमधनू आलेले 
ब्रबहारी भार्ा बोलिारे लोकही तेथ ेराहातात.  

उदरतनवाूहासशवाय ओरांगीमध्ये 
आिखी तीन समस्या आहेत 
– तनवारा, मलतन:सारि आणि 
स्वच्छता, सशक्षि. माझ्या 

मते, तेथील लोकाांना सांघटीत 
करिारे ओरांगीचचे रदहवासी 

असावते.  

इथल्या लोकाांनी स्वत:च्या पशैान े95,000 
घरां बाांधली आहेत. आम्हाला कोडां पडलांय 
की तयासोबत तयाांनी मलतन:सारिाची 

हयवस्था का नाही केली?  



चाांगला प्रश्न आहे. आम्ही चौकशी केली तेहहा 
कळलां की येथील लोक स्वच्छता आणि नाले 
वगैरे बाबी सरकारची जबाबदारी आहे, असे 
मानतात. मी तुम्हाला यासाठी बोलावलां की 
आपल्याला या लोकाांना सांघटीत करायचांय 
आणि तयाांना तांत्रकुशल बनवायचांय. आपि 
तयाांना शौचालयाांमध्ये फ्लश हयवस्था आणि 

भूमीगत गटाराांना मॅनहोल बसवण्याचां 
प्रसशक्षि द्यायचां.  

तयासाठी आपल्याला 
आधी रस्तयाांची मापां 
घ्यावी लागतील 

आणि तयाांचे नकाशे 
बनवावे लागतील.  

अगदी बरोबर.  



माझी दोन मलुां आजारी असतात. आम्ही 
तयाांच्या और्धाांवर इतका खच ूकेला, पि 
तयाांची तब्येत सधुारली नाही. मला वाटतां, 

कुिीतरी तयाांच्यावर करिी केलीय.  

तयाांना बाबाांकड ेन्या. त ेतुम्हाला 
अांगारा देतील. तो आजाराला 
पळवनू लावेल. कुिी मलुाांना 

नजर लावली ककां वा करिी केली 
तर तमु्हाला लगेच कळेल. 

बाबाांकड ेखपू साऱ्या दैवी शक्ती 
आहेत. 







शौचालयात फ्लश आणि भसूमगत नाल्याांच े
पाईप टाकले की सगळा भाग कसा स्वच्छ 

राहील.  आणि मग आजार 
पसरिार नाहीत.  

ओरांगीच्या गरीब लोकाांसाठी सरकारी स्वच्छता 
सुववधा खपू महागड्या आहेत. डॉक्टरसाहेबाांचां 

स्वावलांबनाचां ततव लागू केलां तर ओरांगीची चाांगली 
प्रगती होईल.  



स्वच्छता हयवस्था लागू केल्यावर ओरांगी प्रायोधगक प्रकल्पाने घरबाांधिीवर 
लक्ष कें द्रीत केले. प्रकल्पाच्या आककूटेक्ट वगैरे तज्ज्ञाांनी ससमेंट आणि 
वाळूच्या ववटाांच ेसाच ेबनवले. तयाांनी गवांड्याांना प्रसशक्षिही ददले. तसेच इतर 
घराांपेक्षा स्वस्त अशा घराांच ेनमनेु ववकससत केले.  

घरात भरपरू उजेड  
आणि हवा आहे.  

 

आणि याची ककां मत इतर 
घराांच्या अधी आहे. 
प्रकल्पवाले अशी घरां 
बाांधायला सशकवतात. 



डॉक्टरसाहेब, आपल्या प्रकल्पाच्या 
सवेक्षिानसुार, ओरांगीतली 11,000 

दकुाने आणि वकूशॉप हजारो लोकाांच्या 
आधथकू गरजा पिू ूकरतात.  

परवीन, तुमच्याकड ेआजबुाजूचा पररसर 
आणि रस्तयाांबद्दल काय मादहती आहे?  

अन्वर रशीद, या सांपिू ूपररसरात 110 ववभाग आणि 
6,347 रस्त ेआहेत. आरीफ हसन, तुम्हाला मादहतीय की 
डॉक्टसाहेबाांना ततथे आरोग्य आणि कुटुांब तनयोजनासाठी 
एक सांशोधन आणि प्रसशक्षि सांस्था स्थापन करायचीय.  



स्वच्छता सोयी            1981 
मदहला कल्याि 1984 
आरोग्य, स्वस्त उपचार  
आणि कुटुांब तनयोजन  1985 
तनवारा/घर              1986  

कुटुांब कल्याि  
(होम वकूशॉप)  1987 
कज ूसुववधा   1989 
ग्रामीि ववकास प्रकल्प      1992 
शैक्षणिक सुधारिा          1995 
 



गेल्या दहा वर्ाांच्या अनभुवातून काही गोष्टी स्पष्ट होतात: 

1. जेहहा लोकाांना समस्या भेडसावतात, तेहहा त ेतयातून स्वत:च माग ू
काढण्याचा प्रयत्न करतात.  

2. आपि ओरांगीत जे काम केलां, तयासाठी बाहेरून पसैा घेतला नाही. 
सगळां काही स्थातनक साधनसांपत्तीतून केलां.  

3. समाज आणि सरकार याांच्यात सहकाय ूअसेल तर समाजाच्या सव ू
समस्या दरू होऊ शकतात. स्वच्छतेची समस्या तेहहाच सटुली जेहहा 
सरकारने मखु्य लाईन टाकल्या आणि लोकाांनी स्वत: रस्तयाांवर 
गटारलाईन टाकल्या.   

लोक आपल्या समस्या स्वत: सोडव ूशकतात. पि यशस्वी होण्यासाठी 
तयाांना काही ताांब्रत्रक मदत लागते. इथे काम करण्यासाठी आपि बाहेरून 
पसैा घेतला नाही. सगळा खच ूइथल्या लोकाांनीच केला. समाज आणि 
सरकार याांच्या भागीदारीतून प्रतयेक समस्या सटूु शकत.े यात सरकारवर 
जास्त जबाबदारी आहे. जेहहा स्थातनक लोक प्रकल्पाची देखरेख आणि 
हयवस्था पाहातात, तहेहा अशी भागीदारी फायदेशीर ठरते.  

आपल्या प्रकल्पाने लोकाांना ताांब्रत्रक 
मदत, सल्ला आणि कज ूपरुवण्यासाठी 
तीन सांस्था स्थापन केल्या आहेत.  

1. सांशोधन आणि प्रसशक्षि सांस्था. ही 
लोकाांची सरुक्षक्षतता, परूग्रस्त व 
भकूां पग्रस्ताांना मदत आणि मदहला 
बचतगट हे प्रकल्प चालवते.  

2. लोकाांच ेआरोग्य आणि सामास्त्रजक 
ववकास याांसाठी सांस्था.  

3. ओरांगी सेवाभावी सांस्था आणि 
ग्रामीि मायक्रोके्रडडट सांस्था.  

कराचीच्या झोपडपट्टय्ा इतक्या काही 
वाईट नाहीत. आपि तयाांना गरीब भाग 
म्हिू. 1984 ते 1994 या काळात या 

सगळ्या भागाांना सरकारने अधधकृत दजाू 
ददलाय.  





डॉ. अख्तर हमीद खान याांचां 19 ऑक्टोबर 2000 रोजी अमेररकेत तनधन 
झाल.े 1988 साली तयाांनी आपल्या प्रकल्पाच्या तीन सांस्थाांचा कारभार 
लोकाांकड ेसोपवला. 1992 साली प्रकल्पाच ेकायाूलय एका नहया साध्यासरळ 
इमारतीत हलवण्यात आले.   

डॉक्टसाहेबाांची शवपेटी कराचीत आिून ततच ेप्रकल्पाच्या या नहया इमारतीत 
दफन करण्यात आले. अशा तऱ्हेने या महान पाककस्तानी हयडक्तच्या 
आयषु्याची इततश्री झाली. तयाांनी गरीबाांसाठी केलेल्या कायाूमळेु तयाांच ेनाव 
पाककस्तानच्या इततहासात अमर झाले.   




